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Algemene voorwaarden van The Gathering BV  
 
Versie: 3 januari 2023 

 
Deze voorwaarden worden impliciet aanvaard door elke klant van The Gathering BV bij het 
reserveren van een sessie via het online platform Acuity waarbij de klant expliciet aanduidt 
dat hij/zij akkoord gaat met deze voorwaarden. 
 

1) Verzekering 
 
Het is duidelijk dat paintball en lasershooting actieve sporten zijn. Deelnemers verklaren 
zichzelf fit en in goede gezondheid om deel te nemen. Het moet duidelijk zijn voor iedereen 
dat verwondingen kunnen gebeuren, zoals in elke sport, en dat The Gathering BV op geen 
enkele wijze aansprakelijk kan gesteld worden voor de daden, acties en spelbeslissingen van 
de deelnemers op het speelveld tijdens of buiten het effectieve speelsessie. 
 
The Gathering BV kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor het verlies of diefstal van 
persoonlijke goederen van de deelnemers op of rond het terrein. Er worden gratis kluisjes 
met cijferslot ter beschikking gesteld om waardevolle voorwerpen in onder te brengen. 
 
The Gathering BV is verzekerd voor Burgerlijke Aansprakelijkheid Uitbating en Rechtsbijstand 
bij Laevers Verzekeringen (Dossiernummer 33779). 
 
Alle deelnemers zijn verzekerd via 22 Sportverzekering – 1116541 – Arena 420 voor 
Ongevallen Algemeen via Laevers Verzekeringen (Dossiernummer 33779). 

 
2) Reservaties 

 
Reservaties kunnen enkel via het online reservatiesysteem via de site 
www.TheGathering.be. Telefonische reservaties zullen doorverwezen worden naar het 
online reservatiesysteem. U zal een automatische mail ontvangen maar een reservatie is pas 
bevestigd als wij deze confirmeren. 
Tijdens de online reservatie zullen enkele gegevens gevraagd worden zoals uw naam, 
voornaam, adres, e-mail en telefoon. Deze gegevens worden gebruikt om de verdere 
reservatie in orde te brengen. Fouten in deze gegevens kunnen uw reservatie in gedrang 
brengen door reservatie- en bevestigings-e-mails die niet toekomen. Wij zullen voor zover dat 
in onze mogelijkheid ligt, trachten u alsnog te contacteren. Als dit niet zou lukken zal uw 
reservatie geannuleerd worden. Er zullen ook tevens een aantal niet-bindende gegevens 
gevraagd worden zoals het aantal deelnemers en samenstelling van uw groep. Dit is slechts 
een inschatting van uw kant om ons toe te laten om het beheer van het materiaal te kunnen 
doen langs onze zijde. 
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3) Annulatie 
 
Annulaties dienen via mail of telefonisch doorgegeven te worden, ten minste 7 dagen op 
voorhand. Wij zullen dit zo snel mogelijk verifiëren bij de organisator. In geval van laattijdige 
of geen annulatie behoudt The Gathering BV zich het recht voor om 300€ aan te rekenen 
wegens bezethouden van het terrein. 

 
Bij hevige regenval, storm of extreem koude temperaturen kan het spel in overleg met de 
klant afgelast worden. 
 

4) Betalen 
 
Betalen kan cash of via smartphone applicaties. Er dient geen voorschot betaald te worden 
voor de activiteiten, dat is steeds na afloop. 
 
Groepen die kleiner zijn dan de forfait voorschrijft, zullen forfaitair afgerekend worden. In 
geval van paintball hebben de deelnemers recht op alle basispaintballs in de forfait 
inbegrepen, zonder extra kost. 
 
Bij catering voor grote groepen zal een voorschot voor de catering gevraagd worden dat voor 
de activiteit betaald dient te worden. Dit voorschot is niet terugbetaalbaar. 
 
Grote groepen (>20 spelers) waarbij meer dan 10% van de deelnemers niet komt opdagen 
zullen 90% van de gereserveerden worden afgerekend om de voorbereiding en 
personeelskosten te dekken. 
 

5) Facturen 
 
Bij de reservatie dient gemeld te worden dat er een factuur dient opgemaakt te worden. 
 
Op voorhand moeten de nodige gegevens verstrekt worden aan The Gathering BV voor het 
opmaken van de factuur via de online reservatie: 

a. BTW nummer 
b. Naam en adres 
c. Noodzaak om The Gathering BV aan te melden als leverancier 
d. Betalingstermijn 

 
Indien The Gathering BV dient aangemeld te worden als leverancier, dient dit voor de 
activiteit te gebeuren. Indien dit gebeurt na de activiteit wordt er 5% bij de factuur gerekend. 
 
Indien een betalingstermijn van toepassing is, wordt er 1% per 10 werkdagen aan de factuur 
bijgerekend. 
 
 



The Gathering BV  BTW BE0.683.757.156 
Gobbelsrode 119  CRELAN BE87 1030 5213 0494 
B-3220 Holsbeek  KBC BE45 7350 4996 5189 
0473 277 803 
TheGathering.be  Hallo@TheGathering.be 

Pagina 3 / 5 – versie 3 januari 2023 

 
6) Specifiek voorwaarden voor paintball georganiseerd door The Gathering BV 
 
Elke paintball deelnemer verklaart zich bij deelname automatisch akkoord met de volgende 
afspraken: 
 
Het veiligheidsmasker wordt ALTIJD OVER DE OGEN EN OREN gedragen door ALLE 
aanwezigen, al dan niet actief deelnemend aan het paintball spel, op en rond het speelveld. 
Personen die geen veiligheidsmasker dragen mogen niet op de speelvelden komen of in de 
transitiezone naar het speelvelden. 
 
Er wordt niet geschoten op een persoon binnen een afstand van 10 meter. 
 
Paintballs mogen niet opgeraapt en hergebruikt worden. Beschadigingen aan het materiaal 
door hergebruik van vuile paintballs zullen aangerekend worden. 
 
Fysisch contact tussen deelnemers is ten strengste verboden. 
 
Iemand die geraakt is en tijdelijk uit het spel verwijderd wordt, iemand die paintballs wil 
bijvullen of iemand die technische bijstand wil, zal zich zo snel mogelijk met opgestoken 
marker naar de veilige zone begeven. 
 
De paintballmarker wordt geblokkeerd VOOR de paintballmarker de veilige zone betreedt. De 
veiligheidsstop wordt op de paintballmarker gestoken voor dat deze de veilige zone betreedt. 
 
Iemand die zich naar de veilige zone begeeft mag niet meer beschoten worden en mag zelf 
geen verdere aanwijzingen geven aan andere spelers op het veld. 
 
De verantwoordelijken van The Gathering BV hebben het finale woord op het speelveld. Zij 
leggen de spelregels vast en beslissen in geval van onenigheid. 
 
Er wordt niet op dieren en niet-deelnemers geschoten. 
 
De medewerkers van The Gathering BV kunnen foto’s nemen tijdens de activiteiten. Deze 
kunnen gebruikt worden voor Sociale Media doeleinden, promoties, … Medewerkers van The 
Gathering BV zullen steeds expliciete toestemming vragen om de foto’s te mogen gebruiken 
voor deze doeleinden. 
 
Deelnemers zullen uit eigen initiatief uitdrukkelijk de regels van The Gathering BV laten 
uitleggen en eventueel laten herhalen indien zij de regels opgesteld door The Gathering BV 
niet of niet volledig begrepen hebben. 
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Deelnemers zijn verantwoordelijk voor beschadiging en/of verlies van het materiaal 
uitgeleend door The Gathering BV, tenzij slijtage door normaal gebruik kan aangetoond 
worden. Eventuele onkosten die resulteren uit verlies of beschadiging van gehuurd materiaal 
zullen achteraf gefactureerd worden aan de deelnemers. 
 
Roken, overdreven alcohol gebruik of verdovende middelen zijn ten strengste verboden. 
 
Personen die zich niet houden aan fair play of op andere manieren de orde verstoren zullen 
het terrein moeten verlaten. 
 
Overtreders zullen het speelveld moeten verlaten. Deelnemingskosten kunnen op geen 
enkele manier gerecupereerd worden. 
 

7) Bijkomende voorwaarden voor activiteiten op verplaatsing 
 
Indien er op locatie gespeeld wordt, zal The Gathering BV de locatie op voorhand inspecteren 
en aanbevelingen doen. 
 
Er dient een overdekte locatie aanwezig te zijn voor het uitladen van het materiaal. 
 
Voor de organisatie van lasershooting dient er elektriciteit voorzien te worden (1 
stopcontact). 
 
De kosten van de verplaatsingen zullen aangerekend worden (0,3€ /km, heen en terug). 
 

8) Bijkomende voorwaarden voor paintball op verplaatsing 
 
De klant is verplicht op eigen initiatief een afdoende verzekering af te sluiten voor eventuele 
gebeurlijke ongevallen op of rond het ingerichte speelveld, al dan niet rechtstreeks 
verbonden met het paintball spel. The Gathering BV kan op geen enkele manier 
verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele gebeurlijke ongevallen, beschadigingen van 
de infrastructuur of terrein waarop gespeeld wordt. 

 
De klant is verantwoordelijk voor het bevragen en bekomen van de nodige vergunningen bij 
de overheid/gemeente om de paintball activiteit te organiseren. 
 
De klant is verantwoordelijk voor het opzetten van een afdoende veiligheidsinfrastructuur 
rondom het speelveld, in samenspraak met The Gathering BV. Deze structuur dient op 
voorhand gekeurd te worden door The Gathering BV. 
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Deelnemers begrijpen dat de regels opgesteld door The Gathering BV strikt moeten nageleefd 
worden om de veiligheid van elke aanwezige, al dan niet actief deelnemend aan een paintball 
of lasershoot activiteit, te kunnen garanderen. Overtreders zullen onmiddellijk door een 
verantwoordelijke van The Gathering BV van het speelveld verwijderd worden. 
Deelnemingskosten kunnen op geen enkele manier gerecupereerd worden. 
 
Voor akkoord vermelden “gelezen en goedgekeurd”, naam, voornaam, datum en 
handtekening 
 
 
Datum __________________ 
 
Naam     Voornaam    Handtekening 


